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SŁUGA BOŻY JOHN HENRY NEWMAN (1801-1890)
Proces beatyfikacyjny Kardynała Johna H. Newmana rozpoczął się jeszcze za pontyfikatu Jana Pawła II. W niedzielę 19-ego
września, w czasie uroczystej Mszy beatyfikacyjnej w Cofton Park, papież Benedykt XVI wyniesie Kardynała na ołtarze. Kim był
John Henry Newman?
Był on angielskim filozofem, pisarzem, teologiem, konwertytą, kardynałem. Najwybitniejszym przywódcą anglokatolicyzmu.
Jednym z liderów Ruchu Oksfordzkiego.
John Henry Newman był najstarszym spośród sześciorga rodzeństwa. Jego ojciec był londyńskim bankierem, natomiast matka
wywodziła się z hugenockiej rodziny, zmuszonej do opuszczenia Francji po odwołaniu edyktu nantejskiego. Newman
wychowywał się w środowisku anglikańskim, jednak swoje religijne przebudzenie (1816) przeżył na skutek zbliżenia do
ewangelicyzmu. W 1817 rozpoczął studia w – na wskroś anglikańskim – Trinity College w Oksfordzie. W roku 1822 został
wyświęcony. Pod wpływem środowiska kolegium Oriel College, gdzie był wykładowcą, zaczął on oddalać się od
ewangelicyzmu. W czasie studiów oksfordzkich poznał też Ambrożego St. Johna, z którym łączyła go przyjaźń na całe życie W
1825 rozpoczął służbę w uniwersyteckim kościele Saint Mary the Virgin, gdzie zasłynął ze swych kazań. W 1833 odwiedził
Sycylię; tam – w czasie ciężkiej choroby – doszedł do wniosku, że Bóg wyznaczył mu zadanie do wykonania w Anglii.
Po powrocie na uniwersytet, swoimi kazaniami i publikacjami, (które krążyły w formie broszur) dał początek ruchowi oksfordzkiemu. Jego zwolennicy,
zwani też traktarianami (od publikowanych „traktatów”), nawiązywali do początków Kościoła i wskazywali na ciągłość instytucji, podkreślali również
podobieństwa między Kościołem rzymskim a anglikańskim.
Niepospolity zasób wiedzy na temat Ojców Kościoła, wspaniała erudycja i autentyczny dar prorocki pozwoliły Newmanowi ukazać w nowym świetle
wiele zagadnień, takich jak: miejsce laikatu w społeczności Kościoła czy też nawrócenie. Odznaczał się on głębokim wyczuciem tradycji, a jednocześnie
umiejętnością nowatorskiego rozwijania dogmatów. Punktem wyjścia opublikowanego w r. 1845, w czasie jego przejścia na katolicyzm, dzieła „O
rozwoju doktryny chrześcijańskiej”, była prosta myśl: istnienie ludzi oraz instytucji wpisuje się w historię i kształtuje wśród następujących po sobie
okresów ciągłości i przemian. Mamy do czynienia z tym, co żyje i z tym, co umiera, z tym, co wydaje się przeznaczone do przetrwania i do zagłady.
Przeszłość z teraźniejszością, a nawet przyszłością, łączą jednak związki zapewniające im ciągłość. Jak je odkryć, by odnaleźć we współczesności to, co
dawne? Na przestrzeni dziejów Kościół przechodził fazy rozwoju i stagnacji, rozkwitu i dekadencji. W tym miejscu narzuca się fundamentalne pytanie: czy
pośród zmiennych kolei losu, nauczanie Kościoła dochowało wierności pierwotnemu, apostolskiemu Wyznaniu Wiary? Wynika z tego pytanie o tradycję:
czy ma pozostać niezmieniona przez wszystkie wieki, czy też świadomość Kościoła powinna otwierać depozyt wiary dla coraz szerszego i objawionego
misterium?
Newman zastanawiał się nad tym jeszcze jako anglikanin, mając na celu obronę i poparcie swoich przekonań religijnych. Chciał przeciwstawić się
liberalizmowi odziedziczonemu po epoce Oświecenia i okresie walki z wiarą i religią, lecz także znaleźć argumenty przemawiające za wiarą anglikańską,
przeciwko „odstępstwom i błędom Rzymu”. W trakcie swoich poszukiwań, Newman odkrył, że wiara katolicka nie jest zbędnym „dodatkiem” ani tym
bardziej wypaczeniem pierwotnej wiary, ale przeciwnie – jej kontynuacją. Jedną z zasług Newmana jest wprowadzenie do teologii wymiaru historycznego
i przypomnienie, że zawarta w objawieniu idea chrześcijaństwa, od samego początku podlega rozwojowi, podczas którego jej prawda, w zmiennych
warunkach może być poddawana rozmaitym próbom. Jest ona obietnicą, niosącą w sobie owoce, które objawią się z upływem czasu. Obietnica ta nie jest
jednak wolna od podatności na niszczycielski wpływ przemijania, na błędy, zapomnienie i odejścia, w które obfituje czas ludzki. Stąd, zdaniem Newmana
stojącego u progu swego nawrócenia na katolicyzm, potrzeba istnienia w Kościele władzy nieomylnej w sprawach dogmatyki. Wskazując na związek
wiary z historią, Newman przypominał, że zbawienie chrześcijańskie dokonuje się w kontekście pewnej „ekonomii”, co oznacza, że potrzebuje ono czasu,
by wydać owoce. Według niego, historia jest jednym z kluczy kulturowych, także do naszej współczesności.
W tradycji Kościoła Newman widział zawsze aktualny wyraz wiary, opartej na Piśmie i objaśnianej przez Ducha Świętego. Odróżniał on język Pisma od
języka Magisterium – nie po to, aby uwydatnić ich odrębność, ale by każdemu z nich przypisać właściwą mu rolę. Pismo Święte pozostaje źródłem,
naczelnym odniesieniem dla wiary Kościoła. Jest jego duchowym pokarmem i podtrzymuje go w modlitwie oraz kulcie Bożym. Newman unika dychotomii
– przeciwstawiania sobie nawzajem Biblii i tradycji: istnieje tylko jedno źródło wiary: Pismo Św. Tradycja zaś stanowi jego aktualizację w zmieniających się
warunkach poszczególnych epok.
W październiku 1845r. Newman przeszedł na katolicyzm. Głęboka powaga
tego nawrócenia, cierpienie, jakim zostało okupione, intelektualny i
duchowy prestiż Newmana, jego wpływ na młodzież – wszystkie
okoliczności uczyniły tę konwersję faktem o niezwykłym znaczeniu.
Newman wkrótce znalazł naśladowców wśród wielu swoich przyjaciół, a w
miarę upływu czasu także wśród innych wierzących. Wyjechał do Rzymu,
gdzie został wyświęcony na duchownego, po czym wrócił do Anglii, by
kontynuować swe prace filozoficzne. Dzięki Newmanowi, katolicy przestali
być w Anglii pogardzaną „trzódką”, a katolicyzm – wyznaniem drugiej
kategorii, organizmem bez życia, jakim był jeszcze w 1890. „Ileż w tobie
sprawiedliwości i pocieszenia, Kościele Rzymski!” – pisał Newman po
swoim nawróceniu.
Kardynał Newman poświęcił resztę życia swemu Oratorium, powstałemu w
Birmingham w 1847. Umarł tam 11 sierpnia 1890 roku, ciesząc się opinią
jednego z najtęższych umysłów XIX wieku.

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH I NABOŻEŃSTW
NIEDZIELA, 25 LIPIEC 2010; 17 ZWYKŁA;
9:30 – Za śp. Annę Laskowską z okazji imienin – intencja od przyjaciół
11.00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Boże Błogosławieństwo dla małżonków Zuzanny i Zygmunta Green oraz
Ich dzieci w 7 rocznicę ślubu oraz z okazji urodzin żony
SALBY
13:00 – - - - - - - - - - - - - - - - - - INTENCJA WOLNA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - WAKEFIELD 16:30 – - - - - - - - - - - - - - - - - - INTENCJA WOLNA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

19.00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Boże Błogosławieństwo i dary Ducha Świętego na dobre
przygotowanie się do małżeństwa dla narzeczonych córki Justyny i Kuby, oraz za śp. ojca i
dziadka Józefa – dar intencji od mamy

PONIEDZIAŁEK, 26 LIPIEC 2010; Wspomnienie św. Joachima i Anny, rodziców NMP;
10.00 – Do Miłosierdzia Bożego z prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie dla dzieci i wnucząt – intencja pani
Janiny Lesiak
WTOREK, 27 LIPIEC 2010; Dzień powszedni;
10.00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, zdrowie i potrzebne łaski dla pań Heleny
Bednarz, Druś Elżbiety, Heleny Monist i Stanisławy Pióro – dar intencji od pani Marii Osolińskiej
ŚRODA, 28 LIPIEC 2010; Dzień powszedni;
11:00 – Za śp. męża Bolesława Szczepaniaka w 40 rocznicę śmierci – intencja od żony Olgi i syna Zbigniewa
CZWARTEK, 29 LIPIEC 2010; Wspomnienie św. Marty;
10:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże i łaskę zdrowia dla mamy Anny Kurdziel –
intencja od syna Tomasza
PIĄTEK, 30 LIPIEC 2010; Dzień powszedni;
10:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, zdrowie i dary Ducha Świętego na wybranym
kierunku studiów dla wnuka Adama Napora z okazji Jego urodzin, oraz z prośbą o Boże
Błogosławieństwo dla dzieci i wszystkich wnuków
19:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, zdrowie i potrzebne łaski dla wnuka Daniela z
okazji 18 rocznicy urodzin – intencja od babci Barbary Malach
SOBOTA, 31 LIPIEC 2010; Wspomnienie św. Ignacego z Loyoli;
9.00 – Za śp. tatę, dziadka i teścia Grzegorza Pisarskiego w 1 rocznicę śmierci, oraz śp. wujka Wojciecha
Grochowskiego także w 1 rocz. śmierci – int. od rodziny
16:00 – CHRZEST – Jakub Paweł OGIŃSKI
XVIII TYDZIEŃ ZWYKŁY
18.30 – Za śp. mamę Franciszkę Walkowicz zm. w Polsce – int. córki Stefanii Bajek z rodziną
NIEDZIELA, 1 SIERPIEŃ 2010; 18 ZWYKŁA;
9:30 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie oraz potrzebne łaski dla całej rodziny
Małgorzaty i Jerzego – intencja od mamy
11.00 – Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem MB Różańcowej z prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie
dla członków Koła Różańcowego i ich rodzin oraz za zmarłych członków Koła Żywego Różańca –
intencja własna Żywego Różańca
HARROGATE 14:00 – Za śp. Zofię i Stanisława Chodor, oraz Rozalię, Ludwika i Stefana Korzępa
WAKEFIELD 16:30 – Za śp. ojca Jana Gawęckiego w 10 rocznicę śmierci – intencja od syna z rodziną
19.00 – Za śp. mamę Zofię Dąbrowską w 1 rocznicę śmierci – intencja od córki Marty

OGŁOSZENIA

DUSZPASTERSKIE

*
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO SAMOCHODÓW Z OKAZJI WSPOMNIENIA ŚW. KRZYSZTOFA - Z racji
wspomnienia świętego Krzysztofa – patrona kierowców – błogosławimy dziś pojazdy mechaniczne i modlimy się o
bezpieczeństwo i roztropne ich wykorzystywanie. Niech ta modlitwa nie ogranicza się do jednego dnia w roku. Zawsze
przed wyruszeniem podróż módlmy się o jej bezpieczny przebieg. Niech nam nie zabraknie rozsądku i wyobraźni na
drodze.
W najbliższym tygodniu w liturgii Kościoła będziemy wspominali:
• poniedziałek, 26 lipca – świętych Joachima i Anny, rodziców Najświętszej Marii Panny. Tego dnia pamiętajmy o
modlitwie w intencji naszych rodziców i dziadków;

•

•

czwartek, 29 lipca – świętej Marty, siostry Łazarza i Marii, przyjaciół Jezusa. To w ich domu Jezus spędził ostatnie
dni przed swoją męką, pokazując w ten sposób, jak cenną wartością są więzy przyjaźni. I my starajmy się je
budować z ludźmi, których Bóg stawia na naszej drodze;
sobota, 31 lipca – św. Ignacego z Loyoli, nawróconego rycerza, który poświęcił swoje życie Bogu. Założył
Towarzystwo Jezusowe. Jest uznawany za wybitnego znawcę duszy ludzkiej.

*
ZGŁOSZENIA DZIECI I-WSZO KOMUNIJNYCH ROKU KATECHETYCZNEGO 2010/2011 – można
pobrać w zakrystii lub na stronie internetowej parafii w dziale formularze. Prosimy je wypełnić i złożyć na ręce
duszpasterza do niedzieli 30 sierpnia br. Jest to bardzo ważne, aby Ks. Proboszcz mógł przywieść z Polski wystarczającą
ilość katechizmów dla dzieci, które od 18 września br. będą się przygotowywać w naszej parafii do I-szej Komunii Świętej.
*
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE ( III ) w sakramentalny związek małżeński pragną wstąpić zamieszkali w
Leeds Sławomir BOGUCKI, kawaler i Justyna ZAORSKA, panna.
*
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE ( II ) w sakramentalny związek małżeński pragną wstąpić zamieszkali w
Wakefield Jakub St. PAWLIŃSKI, kawaler i Karolina Franciszka KONDRACKA, panna.
Polecając Ich modlitwie Parafian, prosimy ewentualne przeszkody zgłaszać w Kancelarii Parafialnej.
•
•

•

ZGŁOSZENIA NA SPOTANIE Z OJCEM ŚWIETY BENEDYKTEM XVI PROSIMY SKŁADAĆ DZISIEJSZEJ NIEDZIELI WRAZ Z
OPŁATĄ ZA PRZEJAZD NARĘCE KS. WIKAREGO WIKTORA
MSZA BEATYFIKACYJNA W COFTON PARK, 19.09.2010 Parafia otrzymała 32 bilety dla osób pragnących
uczestniczyć w mszy beatyfikacyjnej Kardynała Newmana, celebrowanej przez Papieża Benedykta XVI. Transport z
parkingu przy kościele Immaculate Heart na Harrogate Road zapewniony. Cena biletu Ł25. Dla seniorów oraz osób
czynnie biorących udział w życiu społecznym, kulturalnym i duchowym naszej Parafii Ł15.00. Prosimy te osoby,
które pobrały formularze, a jednak nie mogą jechać o ich zwrot dla zainteresowanych wyjazdem. Zgłoszenia i
wpłaty do 25.07.2010. Brak wolnych miejsc.
PAPIESKIE CZUWANIE MODLITEWNE W HYDE PARKU 18.09. Parafia nasz otrzymała na nie 40 biletów. Oryginalna
cena biletu Ł10.00 (włącznie z dojazdem). Zgłoszenia jak powyżej – są jeszcze wolne miejsca na to spotkanie w
Londynie.

*
KSIĘGA INTENCJI MSZALNYCH NA ROK 2010 - Prosimy Parafian o składanie intencji na Nowy Rok 2010.
Przyjmowanie intencji odbywa się w kaplicy przy zakrystii po Mszach św. Jest wiele wolnych intencji mszalnych w
miesiącu czerwcu.
*
KANCELARIA PARAFIALNA - czynna jest każdego dnia po Mszach Świętych rano lub wieczorem. Można
umówić się także telefonicznie na spotkanie z Ks. Proboszczem na określony termin.
*
OKAZJA DO SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ codziennie ½ godziny przed każdą Mszą Świętą.
*
PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA – Pary, które zakończyły kurs i odbyły spotkanie
indywidualne w Poradni Życia Rodzinnego mogą zgłaszać się na ostatnie spotkanie na probostwie z Ks. Proboszczem.
Można się umówić telefonicznie. KOLEJNY KURS:
SESJA JESIENNA - ROZPOCZNIE SIĘ NA PRZEŁOMIE WRZEŚNIA I PAŹDZIERNIKA.
*
LEKTORZY: - przypominamy, że w niedzielę obowiązuje cykl czytań „C”; a w tygodniu „rok II”.
Niedziela 25.07.10 g. 9.30 – A. Sztyrbicka & B. Malach
* g. 11.00 – rodzina państwa Kula
Niedziela 1.08.10 g. 9.30 – J. Epstain & J. Lesiak
* g. 11.00 – St. Skotna & A. Rożkowiec
Niedziela 8.08.10 g. 9.30 – R. Biedka & A. Pelpliński
* g. 11.00 – T. Hough & W. Świercz
Niedziela 15.08.10 g. 9.30 – rodzina pp. Epstain
* g. 11.00 – M. Ions & T. Kurdziel
Niedziela 22.08.10 g. 9.30 – rodzeństwo pp. Tosta
* g. 11.00 – K. Niczyperowicz
*
ZMIANA TAJEMNIC ŻYWEGO RÓŻAŃCA odbędzie się w przyszłą niedzielę po Sumie.

K O M U N I K A T Y
*
DAY CENTRE - zaprasza każdej środy Seniorów Parafii na obiad.
*
KURS „POROZMAWIAJMY O FINANSACH” Learning Partnership, organizacja charytatywna z Leeds,
zaprasza członków polskiej społeczności na warsztaty pt: “Let’s talk Money” (porozmawiajmy o pieniądzach). Warsztaty
prowadzone przez Annę Pyrkosz, będą odbywały się w Tiger 11 Community Centre na Beestonie. Rozpoczną się one we
wtorek 3-ego sierpnia. Następne trzy będą miały miejsce w kolejne wtorki. Warsztaty potrwają od 15:30 d0 18:30.. W
czasie spotkań będzie można uzyskać wiele użytecznych, praktycznych informacji z dziedziny zarządzania finansami i
rozumienia problemów związanych z ta sferą życia. Będą poruszane problemy takie jak: planowanie budżetu,
oszczędzanie, inteligentne pożyczki, znajdowanie źródeł finansowania. A wszystko to w miłej, przyjaznej atmosferze. W

celu uzyskania większej ilości informacji prosimy o kontakt z Lizz Johnson w Leaning Partnership, pod nr telefonu: 0113
3806590 lub na email: lizz.johnson@learningpartnerships.org.uk. Bylibyśmy wdzięczni za informację, jeżeli zechcą
państwo uczestniczyć w warsztatach. Jeżeli nie mogą Państwo wziąć udziału w tej edycji z chęcią udzielimy informacji,
kiedy i gdzie odbędą się następne.
*
SPOTKANIA W HARROGATE Regularne spotkania po polskich Mszach Świętych w Harrogate rozpoczną się
od września!
*
SPOTKANIA POLSKICH MAM I MALUCHÓW - odbywać się będą co drugi wtorek od 9.30 do 11.00 rano w
Bilton Sure Start Centre, Harrogate. Będzie tam szansa dowiedzieć się o kursach ESOL itp - kontakt Maja 07920 529217.
*
ŚWIĘTO ŻOŁNIERZA Zarząd SPK, Koła 413 w Leeds, z okazji Święta Wniebowzięcia NMP (Matki Boskiej
Zielnej), Bitwy Warszawskiej w 1920, zwanej „Cudem nad Wisłą” oraz Święta Żołnierza, prosi o wzięcie udziału w
uroczystej Mszy Świętej, w Polskim Kościele w Leeds, w niedzielę 15-ego sierpnia 2010, o godz.11:00.
Równocześnie zapraszamy Koleżanki, Kolegów i Sympatyków Koła na wspólny Obiad Koleżeński z okazji Święta
Żołnierza, który odbędzie się w niedzielę 15-ego sierpnia o godz. 14:00 w POK. Cena obiadu (włącznie z lampką wina) Ł12.00. Prosimy o zgłoszenia udziału oraz opłaty do niedzieli 8-ego sierpnia. Członkowie Zarządu: Z. Matysiewicz, J.
Krzyszczyk i S. Guścin będą zbierać zapisy od środy 21-ego lipca.

SERDECZNE

+

PODZIĘKOWANIA

+ BÓG

ZAPŁAĆ

*
OFIARODAWCOM - którzy w niedzielę 18.07.br. złożyli na potrzeby parafii dary: w Kopertkach £ 133-32p.;
ofiary Gift AID – £ 210-70p.; na tacę – £ 301-64p.; Biuletyn – £ 38-10p.
STRONA INTERNETOWA PARAFII – www.parafialeeds.co.uk – zawiera:
* Informacje Duszpasterskie (ogłoszenia oraz porządek Mszy Świętych);
* Formularze zgłoszeń sakramentalnych;
* Zgłoszenie adresu; * Archiwalne Biuletyny oraz Iskierkę Wiary; * Galerię zdjęć z wydarzeń w Naszej Parafii; * Kontakt z
Ks. Proboszczem, ze Szkołą, z Prezesem Parafii, oraz wiele innych, ciekawych i potrzebnych informacji, na temat życia
Naszej Parafii.
17 Niedziela Zwykła
SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO ŁUKASZA: (Łk 11,1-13)
Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie,
naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów». A On rzekł do nich: «Kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze,
niech się święci Twoje imię; niech przyjdzie Twoje królestwo. Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy
dzień, i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczymy każdemu, kto nam zawini; i nie dopuść, byśmy ulegli
pokusie». Dalej mówił do nich: «Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: "Przyjacielu,
użycz mi trzech chlebów, bo mój przyjaciel przybył do mnie z drogi, a nie mam co mu podać". Lecz tamten odpowie
z zewnątrz: "Nie naprzykrzaj mi się!
Drzwi są już zamknięte i moje dzieci leżą ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie". Mówię wam:
Chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu,
ile potrzebuje. I Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam.
Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. Jeżeli którego z was ojców syn
poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli
jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy
Go proszą».
Oto słowo Pańskie.

